CE - VYHLÁSENIE O ZHODE
vydané

podľa § 13 odst. 1 zákona č. 264/99 Z.z.o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení
neskorších predpisov a nariadení vlády č. 194/2005 Z.z. v znení nariadenia vlády 318/2007 Z.z., ktorým sa
stanovujú technické požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu zariadení a č. 308/2004 Z.z. v znení
nariadenia vlády 449/2007 Z.z., ktorým sa stanovujú technické požiadavky na elektrické zariadenia.
Vyhlásenie o zhode vydáva
Obchodné meno: UNIVENTA s.r.o.
Sídlo:
Vyšný Kubín 2, 026 01
IČO:
36373761
Ako dovozca výrobku
Názov: Digitálna regulácia pre podlahové konvektory
Typ:
Regulátor SIEMENS RDF 400.01 s výkonovým modulom a transformátorom 120VA, 250VA
a 350VA
Krajina pôvodu: Slovenská republika
Výrobca: Miroslav Šmatlava, SMARTCONTROL s.r.o, Šoltésovej 11, 010 01 Žilina

Popis a funkcia výrobku:
Digitálna regulácia pozostáva z ovládacieho a výkonového modulu. Podľa nastavenej teploty v miestnosti riadi
otáčky ventilátorov v podlahovom konvektore. Komunikuje s výkonovým modulom UNICOIL Plus, ktorý na
výstupe do konvektora reguluje výstupné napätie, čím mení otáčky ventilátorov v podlahovom konvektore.
Výkonový modul sa vyrába s transformátorom o výkone 120VA, 250VA alebo 350VA.
Výrobca / dovozca vyhlasuje, že
A. Uvedený výrobok je pri určenom použití bezpečný a prijaté opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda
všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou, so základnými požiadavkami nariadení
vlády, ktoré sa na ne vzťahujú a požiadavkami technických predpisov uvedených v bode B.
B. Vlastnosti tohto výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na tento výrobok vzťahujú a ktoré sú
uvedené v príslušných nariadeniach vlády, príp. v iných / ďalších / technických predpisoch.
C. Posúdenie zhody bolo vykonané podľa:
-

nariadenia vlády č. 194/2005 Z.z. v znení nariadenia vlády 318/2007 Z.z. o elektromagnetickej
kompatibilite zariadení
nariadenia vlády č. 308/2004 Z.z. v znení nariadenia vlády 449/2007 Z.z. o elektrických
zariadeniach

D.

Pri posudzovaní zhody boli použité:

-

harmonizované technické normy
STN EN 60730-1
STN EN 55022

Vo Vyšnom Kubíne 7. októbra 2011

..................................................
Karol Balent konateľ spoločnosti
UNIVENTA s.r.o.

